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 الرحيم بسم هللا الرحمن

 (كنتم تعلمون إنفي سبيل هللا ذلكم خير لكم  وأنفسكم بأموالكمانفروا خفافا وثقاال وجاهدوا )

 صدق هللا العظيم

 ٌا جماهٌر شعبنا العراقً العظٌم

 امتنا المجٌدة أبناءٌا 

 كنتم فً ارض هللا الواسعة أٌنماالعالم  أحرارٌا 

 ..حزب الرسالة وعلى امتداد وطن العروبة الكبٌرالمناضلون المجاهدون فً  أٌها

 ..المجاهدون فً قواتنا المسلحة الباسلة وجٌشنا الوطنً القومً العقابدي المجٌد أٌها

 واإلسالمٌةفً فصابل مقاومتنا الوطنٌة والقومٌة  األبطالالمقاتلون  أٌها

 ..الحنٌؾ اإلسالمجمٌعا بتحٌة العروبة ورسالتها الخالدة  أحٌٌكم

من ارض العراق الحبٌب ارض الجهاد والرباط  إلٌكم وأتحدث ،بتحٌة النضال والكفاح والجهاد حٌٌكمأ

 ..من بابل التارٌخ والحضارة واإلبداع

منذ سرجون االكدي  ،والعطاء على امتداد تارٌخ العراق الطوٌل واألداءمن بابل الوفاء  إلٌكم أتحدث

 ..صدام حسٌن والبعث الرسالً إلى

 أمٌنزٌارة الوفً ب األبً الكرٌمة وشعبه الفرات األوسط مناضلً ت القٌادة استجابة لدعوةهكذا قرر

من  إلٌكم أتحدث أنو لهم القابد العام للقوات المسلحة السر قابد الجهاد والتحرٌر والخالص الوطنً

قومٌة وفً اعز مناسبة وطنٌة و ،األمٌنالقوي والطٌبة ومن حضن شعبها الدافا الحصٌن  أرض بابل

جٌش ذي قار  ،والبطوالت األمجادجٌش  ،األبً األؼرجٌشنا  تأسٌسهً مناسبة  ،فً العراق عندنا

 جٌش تموز ،اد والتحرٌرهجٌش الج ،المعارك أمجٌش  ،جٌش جلوالء ونهاوند ،والقادسٌتٌن المجٌدتٌن

تحٌة منً ومن  لؾأوضباط صفه وجنوده ومقاتلٌه  وأمرابهقادته  إلى ..وتموز الثانٌةورمضان  األولى

ومن القٌادة العلٌا للجهاد  ،القٌادتٌن القومٌة وقٌادة قطر العراق لحزب البعث العربً االشتراكً

وانتصاراتهم  وتضحٌاتهموالتقدٌر العالً لجهادهم  ،مع االعتزاز البالػ ،والتحرٌر والخالص الوطنً

 (.ن عاماٌن وتسعٌاثن) على امتداد التارٌخٌة المجٌدة

 .ٌا رجال قواتنا المسلحة الباسلة ..شعبنا العظٌم أبناءٌا 

تحمل رساالت  ،للناس أخرجتلكً تكون خٌر امة  ؛األزلهللا سبحانه وتعالى قد اختار امتنا منذ  إن

 وأمانا أمناثم  ،هدٌا وعدال وتحررا وتقدما وتحظرا ،ومؽاربها األرضفً مشارق  اإلنسانٌة إلىالسماء 

 ،ودرعها الحصٌن األمة ردءلٌكون  األمة أقطاراختار جل شانه العراق من وقد ، ارؼٌد اوعٌش وسالما
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 أمصار ولٌمد هذا الشعب العظٌم ،جمجمة العرب أهلهولٌكون  ،األرضولٌكون شعبه رمح هللا فً 

عراقنا وجٌشه  أدىولقد  ،القوة والمنعة والنصرة أسباببكل  ،اومؽاربه هاالعروبة على امتداد مشارق

وقدم من  ،حتى ٌومنا هذا األرضمنذ بدء التارٌخ والتدوٌن على  ،لدور الرابد بامتٌاز عال  ٌم هذا االعظ

 ..وأؼالهاواعزها  التضحٌات أوسعاجل ذلك 

 .األشاوسٌا رجال جٌش القادسٌتٌن  ..شعبنا العظٌم أبناءٌا 

العالً  لألداءعنوانا  ،ولم ٌزل األمةوجٌشه البطل فً مسٌرة  األبًهكذا كان عراق العروبة وشعبه 

وبسواعد  ،الطٌبة المعطاء أرضهمن  ،والوفاء واإلخالصعنوانا للصدق  ،واالبداع والعطاء والفداء

والعجلة  ،األول الحرؾ) اإلنسانٌة للحضارات األولىانطلقت الخطوات  األفذاذ األوفٌاء أبنابهوعقول 

 (..وفً كل مٌادٌن الحٌاة ،وعلوم الفلك والطب بكل فروعه وتخصصاته ،األولوالقانون  ،األولى

 إلى ،البشر الثانً ًأبمنذ نوح نزلت الرساالت السماوٌة  ،المجٌد وعلى شعبه ،المعطاء أرضهفً 

فً  ،والصدٌقٌن والشهداء األنبٌاءمثوى  فً تربته الطاهرة ،(علٌهم السالم) األنبٌاء ًأبالخلٌل  إبراهٌم

علً والحسٌن ) ،الهادٌن المهتدٌن المجاهدٌن ،ألبراراوذرٌاتهم  األطهار األبمةمثوى الطاهرة تربته 

والجواد والهادي  الكاظم ،األبرار وذرٌاتهم من أبمة آل البٌت وإخوته وأبناء الحسٌن (علٌهم السالم)

 ..(علٌهم السالم) (والعسكري

وسلمان وحذٌفة  طلحة والزبٌر) وأحبابه (ملسو هيلع هللا ىلص)أصحاب الحبٌب المصطفى  وفً تربته الطاهرة ٌرقد

عنهم تعالى رضً هللا )صحابً  آالؾمن عشرة  وأكثر ،والمقداد وعكاشة وعتبة وجابر وانس

 ..((قدس هللا سرهما)عبد القادر الحسنً والرفاعً الحسٌنً )الحقٌقة  اوفٌه قطب (،أجمعٌن

 .ٌا رجال جٌش القادسٌتٌن المجٌدتٌن ..المجاهدون أٌها

 ،ولهذا السفر الخالد والمجد الباذخ ،وهذا هو دوره فً مسٌرتها الجهادٌة ،األمةهذا هو مقام عراقكم فً 

 ثم الرسالة الخالدة ،آشورثم  ،بابل منذ ،أكد إلىقد حشد الشر كل قواه منذ سومر  ،ولهذا المقام العالً

 ..ورسالتها الخالدة ٌتصدى وٌتربص بعراق العروبة ،والى ٌومنا هذا

ورجال جٌشنا  ،وقواتنا المسلحة الباسلة ،حزبنا المجٌد ومجاهدي ًتحٌة تقدٌر واعتزاز من مناضل

خذ نبو إلىثم  ،وجٌشهالقابد العراقً البطل سرجون االكدي  إلى ،التارٌخ أعماق إلىنبعثها  ،البطل

قادة جٌوش  إلىثم  ،بال وجٌشهٌبان آشور إلىثم  ،وجٌشه الحضارة رابًوالى حمو ،نصر وجٌشه

بن مسلم قتٌبة  ثم ،ةفً والنعمان بن مقرن وسارٌعبٌدة الثق وأبًلقعقاع والمثنى خالد وسعد وا) الرسالة
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 (،األؼروجٌش العراق الحاضر  وحتى صدام حسٌن ،وجٌوشهم المجٌدة ودمحم بن القاسم وصالح الدٌن

 ..وتضحٌاتهمرجال تلك الجٌوش وبطوالتهم  إلىتحٌة تقدٌر 

فً نٌنوى وفً بؽداد وفً بابل  ،واألمةالعراق  أبناءن م ،الحضاراتاع صن   إلى ،تحٌة اعتزاز وتقدٌر

 ..وفً كنعان وفً وادي النٌل وفً سبأ

 .امتنا المجٌدة أبناءٌا  ..شعبنا العظٌم أبناءٌا 

بعد ؼٌاب طوٌل قد فقدت  ،واإلسالمغ فجر انطالقة جٌش العروبة وبز ٌوم ،المجٌداألؼر فً هذا الٌوم 

 كانون6ق فً لقد انطل ،بؽٌابهونهوضها وتقدمها رٌتها ووحدتها كل مقومات عزها ومجدها وح األمة

راٌة الثورة الكبرى ضد االستعمار واالستعباد والتجزبة  ،اكبر ٌا عربلٌرفع راٌة هللا  (م1221) عام

وقدم  ،م1241ضد االستعمار البرٌطانً عام  ،األمة أحراركل وشعب العراق  فثار وثور ،والتخلؾ

صالح الدٌن الصباغ ) لتحررهما اوقربان ،واألمةضباطه وقادته لحرٌة العراق من  كوكبة وأؼلىاعز 

فً الرابع عشر من تموز عام  ثم استكمل ثورته ضد االستعمار البرٌطانً (،ورفاقه فً قٌادة الجٌش

ها بالثورة ثل ث ثم ،المجٌدة فً الرابع عشر من رمضان عروس الثوراتثم ثناها بثورته  ،م1251

هذه الثورة  ،الثورة البٌضاء التً لم ٌرق فٌها قطرة دم ،م1261لسابع عشر من تموز عام فً ا الكبرى

 فقاتلوها بضراوة ،فجٌشوا لها الجٌوش ؛كل قوى الشر والخسة والرذٌلة فً العالم أثارتالمجٌدة التً 

وا سنة ٌؽٌر أنظنا منهم  م2003/  4/  2 شعلتها فً واؤأطفوحتى ، ان عامٌوعلى امتداد خمس وثالث

حٌث نهض رجال العراق وفً طلٌعتهم رجال  ،وا بؽضب من هللا وخسرانؤخسبوا وبا ،هللا فً خلقه

للؽزو  فتصدوا ،جٌش العروبة ورسالتها الخالدة ،جٌش تموز ورمضان ،المجٌدتٌن جٌش القادسٌتٌن

بؽً ال قوى واحتى حطم ،مستوى الوطن الكبٌر زرهم كل قوى األمة الحٌة فً العراق وعلىؤات

 ..والعدوان فً األرض

جٌش العراق  جٌشه الوطنً القومً العقابدي حق وهذا هو ،هذا هو حق العراق وهذا هو قدره ومقداره

وهو لٌس لفبة أو حزب أو جهة معٌنة وسٌبقى إلى  ،وجٌش العروبة فً كل أقطارها ،وكل العراقٌٌن

الذي امتد ذراعه الطوٌل  ،ش العظٌموهذا الجٌ ،األبد هو جٌش العراق كل العراق واألمة كل األمة

ٌمدها  األمة أقطاروالى اؼلب  ،خلٌج العروبة شرقا إلىمن مورٌتانٌا ؼربا  األمٌنالقوي وساعده المتٌن 

 ومصر واألردن فً فلسطٌن وسورٌا ولبنان كما ٌقاتل معها مباشرة أو ،بكل وسابل القتال والدفاع

 األمةعلى  العاتً الفارسً الصفويبارك فً صد الهجوم حتى تكلل جهاده الم ،وارٌترٌاومورٌتانٌا 

لهم  ٌقؾ وهو الٌوم ،فلقن الفرس درسا لن ٌنسوه ابد الدهر ،م فً القادسٌة الثانٌة1211ام وتحطٌمه ع
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ٌهربوا قبل ذلك  أو إن لم ،ٌرعووا لم إنبل ابلػ منه فً العراق  ،وسٌلقنهم نفس الدرس ،بالمرصاد

 ..وأذنابهمهم هم وجواسٌسءوٌسحبوا عمال

ٌا أهل النخوة  ..ٌا أبناء الفرات األوسط واإلسالم العروبة أبناءٌا  ..المناضلون أٌها ..المقاتلون أٌها

 .والحمٌة

 ٌتحرر العراق وحتى هللا حتى بإذنوسٌُصعد من دوره الرابد  ،هذا هو دور العراق وجٌشه المجٌد

 ..فً التحرر والتوحد والتقدم ،األمة أهداؾتتحقق 

 .ومتنا الباسلةافً جٌشنا الجسور وفً مق المناضلون المجاهدون أٌها ..شعبنا العراقً العظٌم أبناءٌا 

تفوزون فً النصر الذي وعده هللا  لعلكم :أي ،اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون

فكذلك  ،(فاألمثل األمثلثم  األنبٌاء بتالء  اشد الناس ا): (ملسو هيلع هللا ىلص)ٌقول الحبٌب المصطفى  ،لعباده المؤمنٌن

 ..األمثلثم  ،األمثلابتالء  أشدها واألممالشعوب 

فال تهنوا )خٌرٌة عند هللا وعند عباده المؤمنٌن: لكً ننال ال؛ محنتنا هً تشرٌؾ وتكرٌم لنا أنفاعلموا 

وان  ،وان الفرج مع الكرب ،الٌسر مع العسر أنواعلموا  (..كنتم مؤمنٌن إن األعلونوال تحزنوا وانتم 

وٌومبذ ٌفرح المؤمنون بنصر هللا فٌعود  ،وما النصر إال من عند هللا العزٌز الحكٌم ،النصر صبر ساعة

العراق لٌقٌم حكم الشعب على أساس مبادئ وقواعد الدٌمقراطٌة الشعبٌة جٌش العراق وٌعود شعب 

بعد الٌوم فً عراق  نوال مكا ،وعة والعادلةوالتعددٌة فً تداول السلطة وحرٌة اإلنسان وحقوقه المشر

مكانة للتفرد واإلقصاء واالستبثار وإنما ذلك قد أصبح من الماضً  للحكم الشمولً، وال اد والكفاحهالج

البعٌد الذي ال ٌرضاه البعث وسٌقاتله كما قاتل الؽزاة إن ظهرت نوازعه عند أي جهة شاركت فً 

 ..مسٌرة التحرٌر

المعتصمة فً  فً عراق العروبة ورسالتها الخالدة المرابطة الثابرة المؤمنة عزٌزةال الجماهٌر أٌتها

 ، فً الفلوجة ونٌنوى وصالح الدٌن وسامراء وفً كل مدن وقصبات العراق.مٌادٌن الجهاد

إن شعب العراق وكل قواه الوطنٌة والقومٌة واإلسالمٌة معكم تشد على أٌدٌكم وتؤازركم حتى تحقٌق 

 ..الفارسً الصفويادلة فً إسقاط الحلؾ مطالبكم الع

وتجربتكم الوطنٌة  ،الذي حشد على ثورتكم المجٌدة ،الشرٌر ًالحلؾ الثالث نأ واعلموا أٌها المجاهدون

 أقصى إلى األرضمشرق  أقصىمن  حشدوا كل قوى الظالم والعدوان ،الرابدة القومٌة التقدمٌة

نهوض العراق نحو الحرٌة واالستقالل وبناء  إلٌقاؾ واألخٌرةقد وجدوها الفرصة الوحٌدة  ،مؽربها

فقاتلهم جٌش العراق  ،الحضارينحو وحدتها وحرٌتها وتقدمها  األمةالنطالق مسٌرة  ،القاعدة الصلبة

وكان هو المنتصر فً كل  تو  فلم ٌتزحزح ولم ٌل ،اعام ٌنوثالث ةعلى امتداد خمسجٌشكم الباسل العظٌم 
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 ،ولو استطاعوا لمنعوا عنه الماء والهواء ،الدواءو منعوا عنه الؽذاءثم حاصروه و ،الصراع صفحات

ثم الؽزو الصلٌبً الشوفٌنً للحلؾ  ،عشر عاما من الحصار الجابر اشترك فٌه القاصً والدانً ةثالث

فصمد شعب العراق وجٌشه ؛ ن دولةٌمن خمس أكثراشتركت فٌه  ،الصفوياالمبرٌالً الصهٌونً 

منوا آٌمحص الذٌن ، وللٌمٌز الخبٌث من الطٌب؛ هللا سبحانه له ولجٌشه أرادهاة واحتسبها منح ،العظٌم

 ..ٌمحق الخونة والعمالء واألذناب ،وٌمحق الكافرٌن

وقاتلوا واستبسلوا  ،فً طلٌعتهموالقوات المسلحة  ،ورجال الجٌش عراقال أبناءفانتفض المؤمنون من 

 الكبٌرة ،الصؽٌرة فً حجمها والقلٌل سكانها الباسلة اقٌةتلك المدٌنة العرقصر  أمفوقفت  ،حد االستشهاد

فً  ،جحافل الؽزاة أمامعسكرٌٌها ومدنٌٌها  ،وقفت برجالها ونسابها وشبابها ،وعطابها بأدابهاو بإٌمانها

الرجال  أولبك وأبى ،وبٌن الشر والخٌر فانتصر الحق على الباطل ،منازلة بٌن الحق والباطل أروع

لقنوا الؽزاة درسا بلٌؽا فً صمود الشعوب وقتالهم ف ،حافل الؽزاة عبر مدٌنتهمتمر ج أنوالنساء 

ما مر رتل من  ،كلهاوهكذا كانت مدن العراق  ،واستبسالهم بوجه الؽزاة االمبرٌالٌٌن االستعمارٌٌن

حتى وصلوا بؽداد العز والتارٌخ  ،مرارة الخوؾ والرعب والموت أذاقوه إالارتالهم فً مدٌنة 

 52 ًوال ب 51 ًب ألطابرة بما فٌها  ألفًمن  أكثربفً قصؾ متواصل  أنهكت أنبعد  ةوالحضار

والبلٌػ  األخٌرالدرس قلعة األسود فلقنتهم بؽداد  ،الصوارٌخ الموجهة وآالؾ ،واألحدث واالفتك من ذلك

 ..دولٌا وكل األسلحة المحرمة ،الستخدام القنابل النووٌة التكتٌكٌة اضطرهممما  ،فً مطارها الدولً

فً نفس الٌوم الذي توقفت فٌه  وقد التحم الجٌش والشعب ،وهذا هو جٌش العراق ،هذا هو شعب العراق

 فبدأت ،مقاومة شعبٌة مسلحة عرفها تارٌخ البشرٌة وأشرس وأسرع أوسعفً  ،المعارك الرسمٌة

 فً التنظٌم الحزبًلقد نفذ المقاتلون  ،مالحقة الؽزاة وضربهم بقوة وفً كل منعطؾ تمر منه ارتالهم

 ،الضربات الموجعة لفلول الؽزاة وعمالبهممن  افً كركوك وفً صالح الدٌن عدد العسكرفً ورفاقهم 

فً  وفً االسحاقً ،وفً مدخل تكرٌت الشرقً ،وفً الرٌاض وفً ناحٌة الرشاد ،فً قضاء الحوٌجة

فً الٌوم األول  ،والضلوعٌةوقد تواصلت معارك االعظمٌة والطارمٌة  ،بؽداد الٌوم الثانً الحتالل

تنظٌم مسلح ظهر رسمٌا فً مٌادٌن الكفاح  وأول ،تواصلت المقاومة الباسلةهكذا و ،لالحتالل والثانً

جٌش دمحم  ثم (،خط ن من الجٌش)ثم  (،الوطنً األمنالحسٌنٌة من قوى  لطؾاسراٌا ): المسلح هو

الوطنٌة والقومٌة  الرسمٌة ثم توالت التشكٌالت ،ونعدتشكٌل س ثم ،جٌش تحرٌر العراقثم  (ملسو هيلع هللا ىلص)

 واألداءوتصاعد الجهاد  ،وعلى رأسها جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة المجاهد بعد ذلك واإلسالمٌة

التً  اإلشكاالتلوال فورا بوش االنسحاب  وحتى قرر ،واستٌأست قوات الؽزو أنهكتوالعطاء حتى 

من تستر باسم القاعدة من جهات  أوالقاعدة  رأسهاوعلى  ،فة التكفٌرٌةالمتطر اإلسالمٌةالفصابل  هاخلقت
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 ةالصفوٌو ،والصهٌونٌة العالمٌة ،األمرٌكٌة ى العراق وشعبه وخاصة االدارةمعادٌة وحاقدة عل

 ..المجوسٌة

فاستثمر الؽزاة هذه  ،سمٌت بقوات الصحوة تشكٌل قوات مسلحة لحماٌة نفسها إلىفاضطرت العشابر 

وحجموا دور  واوأضعف فدمروا القاعدة ،وجٌروها لصالح مشروعهم االستعماري البؽٌضالحالة 

صراع ؼٌر  إلىمن الصراع المقدس بٌن الشعب وبٌن قواتهم الؽازٌة  اونقلوا جزء ،المقاومة الوطنٌة

 ،ءواألدابكل مقومات االنطالق  وأمدتها ،قبل ذلك المقاومة والعشابر التً احتضنت المقاومة بٌن مقدس

تها الؽزاة طورت المقاومة استراتٌجٌ ومع هذا االنعطاؾ الخطٌر فً مسار الصراع المقدس مع

 ،ضرباتها الربانٌة أمامس العدو وانهار أحتى استٌ مرة أخرى هاؤوعطا هاؤأداوتصاعد  ،وتكتٌكاتها

القواعد  إلىزٌة الخوالد ٌوم قرر اوباما االنسحاب من العراق وٌوم هربت قواتهم الؽا األٌامفكانت تلك 

ٌوم االنسحاب الشامل  ،وعٌد األعٌاد األٌامثم ٌوم  ،القتال من جانب واحد أوقؾوٌوم  ،البعٌدة المحصنة

 ..من العراق

المجٌدة ومقاومته الوطنٌة  وأمتهنحن شعب العراق العظٌم ، ولةؤمسإنسانٌة  تارٌخٌة وهنا لنا وقفة

والتقدم  اتصانع الحضار ،العظٌم وشعبها أمرٌكامع  ،ٌةوقواته المسلحة الوطن ،واإلسالمٌةوالقومٌة 

 كما نكن له كل االحترام والتقدٌر ،لإلنسانٌةلما قدم وٌقدم  لذي نكن له كل االحترام والتقدٌروا ،والتطور

والضربات الجوٌة والصاروخٌة  منذ الحصار ،على العراق إدارتهمن عدوان  اإلنسانًلموقفه 

 ..الؽزو واالحتالل إلى ،المتالحقة

 أن ،اإلنسانًنا الملحة لهذا الشعب الحضاري لبتمع مطا ،وقفة تقدٌر وامتنان ،لنا مع هذا الشعب العظٌم

عن المشروع الفارسً  لرفع ٌدها التً اجرمت بحق شعب العراق إدارتهٌضؽط وبكل الوسابل على 

من  إلنصافهملتً استبشر بها العرب خٌرا ا إدارة اوباما اإلدارةهذه  إن ،األمة فً العراق وفً الصفوي

التً  اإلدارةمنهج  إلى نظمتاقد  ،ة الفارسٌة المتربصة بهمالصفوٌومن  ،الصهٌونٌة الباؼٌة علٌهم

بل ارتكبت جرٌمة  ،وارتكبت خطا فادحا ،األمةعلى  اإلسرابٌلًجانب العدوان  إلىفوقفت بقوة  سبقتها

ٌن على طبق الصفوٌالفرس  إلىفً تسلٌم العراق  وذلك ،سبقتها التً لإلدارةاكبر من جرٌمة االحتالل 

 الخطألكً تصحح  جاءتالجدٌدة التً  اإلدارةفعلت  أٌها الرفاق واإلخوة المجاهدون هكذا ،من ذهب

 ،وتطلعاتهم األمرٌكٌةبكل طموحات الشعوب  وأطاح أودىوالذي  ،السابقة اإلدارةارتكبته  الذي ،الفادح

التً  اإلدارةهذه  أمام جرأةوٌقفوا بقوة  أن ،أوالفعلى العرب حكاما ؛ أجٌالهمقبل ٌحطم مستأن وكاد 

لمطالبتها بإرجاع العراق إلى أهله والتخلً عن مساندة  تعهدت قبل فوزها بإرجاع العراق إلى أهله

 المشروع الصفوي فً العراق.
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 ،لتدمٌريا الصفويلمشروع تصحح وترفع ٌدها عن حماٌة ا أن ،اوباما إدارةلنا موقؾ تارٌخً مع 

 إلىالبلد  وإرجاع ٌنالصفوٌ طرد الفرس هً لم تستطع إن بنفسه وتترك شعب العراق ٌقرر مصٌره

لكل من ساعدنا ورفض العدوان  وفً هذه المناسبة العزٌزة نؤكد للشعب األمرٌكً وبشكل خاص ،أهله

حد وفً القوات المسلحة إلى  جهاد والتحرٌرث وفً القٌادة العلٌا للفً البع ا منهم وللعالم اجمع أنناعلٌن

وعلى  ،وحتى من رعاٌا وشعوب دول العدوان ،الٌوم لم نقرر ولم نقتل أي مدنً طٌلة سنً الجهاد

 ،الصفوٌٌنمع الفرس المباشر أما الٌوم وبعد االنسحاب األمرٌكً وتحول الصراع  ،رأسهم األمرٌكان

المشروع تصاص العادل والحازم من كل من ٌقؾ مع القلبدء بافان القٌادة تدرس الٌوم موضوع ا

سواء من دول العدوان  ،وأجانب اعرب ،عراقٌٌن مدنٌٌن أو عسكرٌٌن ،فً العراق وٌسانده الصفوي

التمادي فً  وخاصة العراقٌة من ،أو من خارجها فلتحذر كل القوى والكٌانات والشخصٌات المباشر

ولهم  ،وٌوم ال ٌنفع الظالمٌن معذرتهم ،ٌوم ال ٌنفع الندم فٌندم الجمٌع ،الصفويدعم وتأٌٌد المشروع 

 ..اللعنة وسوء الدار

ٌا  ..جماهٌر امتنا الثابرةٌا  ..وأذنابهضة لالحتالل وعمالبه ٌر شعبنا العراقً المقاتلة والرافٌا جماه

 .المقاومة المنتصرة أبطال

 ،العراق عراق العروبة ورسالتها الخالدة ٌبقى أن ماإ فهو ،ما ٌمر به العراق الٌوم من امتحان عسٌر إن

معركة  فإنها وهللا هً ،األبد إلىة الصفوٌ إٌرانٌنتهً وتبتلعه  أن وإما ،ٌتصدر مسٌرتها الكفاحٌة

هللا عالم  إالالذي ال ٌعرؾ مداه  المجهول إلى األمةن ذهب العراق فستذهب بل ،المصٌر الواحد

 ..الؽٌوب

وحدة المصٌر  تحقٌق وبناء إلى وأمراء اأوال ثم حكامها رؤساء وملوك واألمةفهلم ٌا جماهٌر العراق 

وفً الكثٌر  الذي اخذ مداه الخطٌر فً بلدناو ،صفا واحدا الصفويللمشروع  يتصدلالجهادٌة القتالٌة ل

 ..وخاصة فً سورٌا ولبنان والخلٌج العربً األمةمن أقطار 

ومدنٌٌن فً  ،القٌادة العامة للقوات المسلحة مرةعسكرٌٌن تحت إ ،العراق الؽٌارى ءواعلموا ٌا ابنا

وضد  ،معارضٌن ومناضلٌن ضد االحتاللثم  ،وإسالمٌٌنوطنٌٌن وقومٌٌن  ،فصابل الجهاد والقتال

المخابراتٌة وفً  اوخاصة فً عملٌته ،ما ٌجري الٌوم فً العراق إن ،الفارسً الصفويالمشروع 

ٌنفذه  ،التفرٌسً بكل عمقه وشموله الصفويالمشروع فهو  ،وتشكٌالتها ومؤسساتها حكومة العمالء

 تأثٌرهوصل  ،من سبعة سنوات أكثرمنذ  ،وزعٌمه المالكً وبقٌادة حزب الدعوة الصفوياالبتالؾ 

كما ترون الٌوم فً مٌادٌن  ،المواطنون الشرفاء تضلٌال وتدجٌال وتزوٌرا أٌهاوٌكفً  ،العظم إلىوفعله 

انه مخطط واضح لتدمٌر العراق  ،ة الفارسٌةالصفوٌلٌة السٌاسٌة الصراع المصطنع بٌن رموز العم
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 رأسهموعلى  الصفويالتحالؾ  وأطراؾ وأحزاب ،حزب الدعوة أنواعلموا  ،ةالصفوٌ بإٌران والحاقة

الفارسً فً  الصفويمن المشروع  ٌتجزأهم جزء ال  وإنما ،ألحدفهم جمٌعا لٌسوا عمالء  ،المالكً

فهم  لمواقؾووفق تقاسم المصالح وا أساسٌٌن ،الصهٌونً لحلؾ االمبرٌالًوهم شركاء فً ا ،العراق

 وإسرابٌل أمرٌكامقابل حماٌة  إسرابٌلترٌد و أمرٌكا كل ما ترٌد طوعا وإسرابٌل ألمرٌكا نٌقدمو

 ..لمشروعهم الطابفً البؽٌض

نحذر  ،شعبها العظٌمو األمةباسم  ،باسم العراق وشعبه وحرماته ومقدساته ،الٌوم وباسمكم جمٌعا فإننا

خارج العلمٌة  أو ،العفنة الخونة والعمالء والجواسٌس سواء داخل العملٌة السٌاسٌة ومن رموزها أوال

وخاصة المشاركٌن  ،العمل أوالفعل  أوفً القول  السٌاسٌة الذٌن ٌساندون المشروع الخطٌر

 الوطنٌة بان المقاومة ،هنتأجرٌمة تدمٌر العراق وتفرٌسه وخم فً ،والمشتركٌن مع هذا الحلؾ

وقواه المجاهدة  لم ٌتراجعوا وٌلتحقوا بشعب العراق إن ،ستتصدى لهؤالء قبل المالكً وحلفه الشرٌر

 ..الصفويوالمقاومة للمشروع 

وخاصة  ،فً الجنوب والفرات األوسط وفً الوسط والشمال ،شٌوخ العشابر االماجد ،واهٌب باألخوة

لكً ٌجٌش  ،والتشوٌش والتزوٌر حجة ومتكأ للتضلٌل الصفويشروع التً اتخذ منها الم ،فً كركوك

بسلخ العراق  ،وتحقٌق أهدافه الشرٌرة ،الصفويوإنما لحماٌة المشروع  ،الجٌوش لٌس لحماٌة كركوك

لكً ٌكون العراق إقلٌما من  ،شعبا وأرضا ،الباؼٌةة الصفوٌبإٌران  وإلحاقه ،بكركوكه وشماله العزٌز

 ةال وجود للعراق كدول أن هكذا ٌرى الفرس وٌؤمنون ،ة الخمٌنٌةالصفوٌدولة إٌران فً  ،أقالٌم فارس

ٌعتبرون الخلٌج العربً كذلك و فارس أقالٌممن  إقلٌماٌعتبرونه  وإنما ،وقطر أساسً من أقطار األمة

 ..بلٌسٌة الشرٌرةاإل أحالمهمخسبوا وخسبت  ،إقلٌما من أقالٌم فارس

من دروس  ولم ٌتعظوا ،قار العرب من دروس ذي والم ٌتعظ ،البلٌؽةمن دروس الماضً وا ٌتعظلم 

بٌن حقنا الربانً المشروع فً تبلٌػ  وما تبعها من معارك تارٌخٌة فاصلة ،المجٌدة األولىالقادسٌة 

وا بدروس جلوالء لم ٌتعظ ،وأطماعهم ومجوسٌتهموبٌن باطلهم ومكرهم وخداعهم  ،رسالة السماء

التً جرعهم فٌها شعب العراق  ،وا بدروس القادسٌة الثانٌةلم ٌتعظ ،لفتح المجٌدوكل معارك ا ،ونهاوند

 ..العظٌم السم الزعاؾ

 باإلسالموالمبرقعة  ،وثورتهم الخمٌنٌة المجوسٌة ،إٌرانوهكذا ترٌد سٌدتهم  ،الصفويهكذا ٌرٌد الحلؾ 

 ..زورا وبهتانا
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 أبناءٌا  ..وعشابره الكردٌة النبٌلة الصادقة صٌلةاألوعشابره العربٌة  ،ٌا جماهٌر شعبنا العراقً العظٌم

 .األخرى األقلٌات

فان  ،وصعدوا من عطابكم ،الجهادي والنضالً أدابكموصعدوا من  ،تحت راٌة هللا اكبر توحدوا جمٌعا

ثم  ،الذي بدا ٌتمدد وٌهدد بابتالع العراق وضٌاعه ،الصفويوطنكم العزٌز مهدد باالجتٌاح الفارسً 

سٌمسخ  ،ووطنها أرضهاعلى عٌن فً  ورسالتها الخالدة اثر ٌا عرب بقى للعروبةفال ٌ ،مةاألاجتٌاح 

 ..وٌستبٌح حرماتنا ومقدساتنا ،رجالنا وسٌقتل ،وسٌبدل دٌننا ،وقٌمنا ومثلنا وتقالٌدناوعقٌدتنا بنا مباد

وفً  ،للجهاد والتحرٌر وفً القٌادة العلٌا ،وفً القٌادة العامة للقوات المسلحة ،فً البعث أنناواعلموا 

وكل قواه المناهضة للمشروع  ،األبًومعنا شعب العراق  ،جبهة الجهاد والتحرٌر والخالص الوطنً

 ..ٌقوم به الحلؾ الشرٌر ،عدوان ؼاشم على شعبنا الكردي أليسنتصدى بقوة  ،الطابفً الصفوي

 ،التهدٌد والتصعٌد المتواصل إن ،العروبة فً كركوك خاصة أبناءوٌا  ،العراقٌون االماجد أٌهاواعلموا 

فرٌة وانه  إنها ،والتلوٌح باستخدام القوة بحجة الدفاع عن كركوك ،وتحشٌد الجٌوش ضد شعبنا الكردي

للمخطط  وإخضاعهممنه هو لتروٌض قوى التحالؾ الكردستانً  األساسالهدؾ  إن ،به باطل أرٌدحق 

اركته ورموزها التً ش ،سٌاسٌةع كل الكٌانات الكما فعل من قبل وٌفعل الٌوم م ،فً العراق الصفوي

تحقٌق الهدؾ  إلى فٌرنو الكردستانً فان لم ٌستطٌع تروٌض وتطوٌع التحالؾ ،والعمالة الجرٌمةفً 

وهو دفع هذا التحالؾ ودفع كل شعبنا الكردي المجٌد لكً ٌتبنى خٌار االنفصال واالستقالل عن  ،األكبر

لم تستطع  إن ،ةالصفوٌ إٌرانوهو هدؾ  ،تعمارٌة والصهٌونٌةوهذا هو هدؾ القوى االس ،الوطن

ابتالع العراق دون تكالٌؾ  آنذاكولكً ٌسهل  ،اإلجرامًمشروعها  إلىمنطقة كردستان  إخضاع

سنقاتلهم كما قاتلناهم فً القادسٌتٌن  ..واإلجرامهم وشركابهم فً الجرٌمة ؤخسبوا وخسا عمال ،باهظة

 ..بإذن هللا أخرىالزعاؾ مرة وسنجرعهم السم  ،المجٌدتٌن

 ،لكً ٌشكلوا مزٌدا من القوات المسلحة لهم أ  ٌتخذوا من قضٌة كركوك متك هو أن لهم اآلخرثم الهدؾ 

سٌطرتهم على كل محافظات  إحكاملكً ٌتمكنوا من  ،وقٌادة هذا الحلؾ الشرٌر إرادة إلىالخاضعة 

 ..خدعة وأيوتحت أي ؼطاء  ةصفوٌالفنحن ضد أي تشكٌل تقوم به حكومة العمالة  ،العراق

 .الؽٌارى المناضلون أٌها

تتحمل  ،نة للشعب العراقًأومن تفرٌس وخم ،من قتل وتدمٌر وتشرٌد ،ما ٌجري الٌوم فً العراق إن

 ،وان الذي ٌحدث فً العراق ،ورموزه الصفويوقبل التحالؾ  ،إٌرانقبل  األمرٌكٌة اإلدارةولٌته ؤمس

وهً حتى اكبر من  ،األمرٌكٌة لإلدارةالٌوم ٌمثل جرٌمة العصر الكبرى  ىإل ومنذ هروب قوات الؽزو

لقمة  ،والحضارة واإلنسانٌةعراق العروبة  ،قد سلمت العراق اإلدارةهذه  أن إذ ،جرٌمة االحتالل
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وتوفر  ،فً العراق الصفويالٌوم ترعى المشروع  إلىوال زالت  ،إٌران إلىسابؽة على طبق من ذهب 

 ..وعلى كل الصعد الوطنٌة والقومٌة والدولٌة ،والمالً واإلعالمًوتوفر له الدعم السٌاسً  ،له الحماٌة

 ،وأبنابً إخوتًشد أنا ،م1221 كانون 6ٌوم  ،مناسبة انطالق جٌش العراق المجٌد ،وفً هذه المناسبة

 ،اتهووحد وألوٌته وجمٌع فرق الجٌش ...دجلة بقٌادة عملٌاتوضباط وجنود ما ٌسمى  وآمريقادة 

 أقلٌات أم اتركمان أم أكراد أمعربا كانوا  ،شعبهم أبناءأي رصاصة على  إطالقعن  مطلقا االمتناع

 أبناءهؤالء جمٌعا هم ن ال ..أخرى اأدٌان أو ،مسلمٌن أممسٌحٌٌن كانوا  ،سنة أمة كانوا شٌع ،أخرى

عبر التارٌخ  اته المجٌدةً بناء العراق وحضارفجمٌعا اشتركوا  هؤالء إن ،كمؤوأبنا وإخوانكمشعبكم 

صدور دعاة  إلى ،صدور الجواسٌس والعمالء والخونة إلى أسلحتكمبل صوبوا ، الطوٌل المجٌد

 ..سنٌة تكفٌرٌة مقٌتة أمالطابفٌة البؽٌضة صفوٌة كانت 

المنتفضة ضد الظلم والطؽٌان والعدوان والهٌمنة والتخلؾ التً تنشد  ،الثابرة العربٌة ٌا جماهٌر امتنا

نحن معكم نشد على  ،أوطانهموالنهوض مع المنتهضٌن لبناء  ،ٌتها وتحررها ولقمة عٌشها الكرٌمحر

والمتخلفة المتسلطة على  ،الدكتاتورٌة العمٌلة األنظمةحتى التحرٌر والتحرر واالنعتاق من تسلط  أٌدٌكم

 ..التؽٌٌب والتشرٌدبالحدٌد والنار بالقتل واالعتقال و ،أقطارهشعبها العربً فً جمٌع  أبناءرقاب 

 ،المباركة كبٌر فً هذه الثورة وأملنا ،الصفويضد التسلط الفارسً  ،بًاألاحًٌ ثورة شعبنا السوري 

وحضارة وشعبا  أرضا ،تتوحد وان تحافظ على وحدة سورٌا أن ،واإلسالمٌةوقٌاداتها الوطنٌة والقومٌة 

تعً مخططات القوى االمبرٌالٌة وان  ،وان تحافظ على استقاللها الوطنً والقومً ،وتارٌخا

 ..تنال من ثورتكم المجٌدة بحجة معاونتكم ومساعدتكم أنمن  ،ةواالستعمارٌوالصهٌونٌة 

 ،والى مزٌد من البذل والعطاء ومواصلة النضال والكفاح ،األبًولشعبها  ،تحٌة لثورة مصر العروبة

شعلة  ،تى تعود مصر العروبة كما كانتوح ،فً التحرر والتقدم والتطور أهدافهاحتى تحقق هذه الثورة 

وتقٌم  ،األمةحرر تحتى ت ،لمواصلة االنتفاضات والثورات أقطارهافً  األمةتنٌر الطرٌق لجماهٌر 

 ..فً العالم واألماندورها الرابد فً صنع الحضارة والسالم  وتأخذ ،وحدتها

مزٌد من النهوض  إلى وأدعو ،جماهٌرها وشعبها إلىوتحٌة  ،تحٌة خاصة لثورة تونس الخضراء

 ..هاسباٌطٌحوا بها وبمك أنوكادوا  مكانمن كل  األعداء أحاطهاللحفاظ على الثورة التً قد  ،والتصعٌد

 ..فٌها واإلسالمٌةكل القوى الوطنٌة والقومٌة  إلىوتحٌة  ،لٌبٌا العروبة ،شعب لٌبٌا الجرٌحة إلىتحٌة 

الخلٌج العربً الصابر الصامد فً وجه النواٌا  فًخاصة و ،أقطارهشعبنا العربً فً كل  إلىتحٌة 

 واألرضلحماٌة الشعب  والتحصن واإلعدادمزٌد من التوحد  إلىوندعوهم  ،ةالصفوٌ إلٌرانالخبٌثة 

 ..ة الفارسٌة وتبٌتالصفوٌمما تخطط له  ،والعرض
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لوحدوٌة لدول الملك عبد هللا بن عبد العزٌز على مبادرته ا ،خادم الحرمٌن الشرٌفٌن إلىتحٌة خاصة 

الفرس فً هذه المنطقة المهمة والحٌوٌة من  أطماع أمامللوقوؾ  األمثلتمثل الٌوم الحل  نهاإو ،الخلٌج

 وتحٌة له وتقدٌر على كل مواقفه ومبادراته لدعم قضاٌا األمتٌن العربٌة واإلسالمٌة ،وطننا الكبٌر

 ..وخاصة قضٌة العراق وفلسطٌن

 أتحدث أن أعدكم ،األصٌلةوعشابره العربٌة  ،فً الفرات األوسط الوفً األبًلشعبنا  أقولوفً الختام 

من  أو ،الفداءالبطولة كربالء من  ،من كربالء الحسٌن ،إن أبقانً هللا )جل شأنه( فً المرة الالحقة إلٌكم

من حمى بحر العلوم  ،حٌد الكرار ،من حمى حامً الحمى ،من النجؾ االشرؾ ،واإلسالمقلب العروبة 

فً كربالء  ،األوسطشعبنا فً الفرات  أن ،ون المجوسالصفوٌولٌعلم العمالء والخونة  ،نكص مٌ ه مالا

فً نٌنوى وفً االنبار وفً فً البصرة وفً ذي قار و هو نفسه شعبنا ،النجؾ والقادسٌة والمثنىفً و

 ،احدوتطلع و ومصٌر واحد ،وتارٌخ واحد ،وارض واحدة ،فهو شعب واحد ،وصالح الدٌن التأمٌم

 إٌران واإلدارةولتعلم  ،ة الفارسٌة والصهٌونٌة العالمٌةالصفوٌ هً أعدابه أعدىن من وإ ،وثورة واحدة

 ،البعث ٌتواجد فً كل مدٌنة وفً كل حً وفً كل بٌت من بٌوت العراقٌٌن أنهم ؤوعمال األمرٌكٌة

 ..الخلٌل فً كردستان العراق إبراهٌم إلىقصر الصمود والفداء  أممن 

 ،نًعبد الؽطارق و ،ةالصفوٌالصمود والتحدي فً سجون العمالء  إلى أبطال ،تقدٌر واعتزازتحٌة 

 ..العراق العظٌم أبناءمن  ،المسٌرة والجهاد وإخوةوكل رفاق  ،القٌادة والكادر الحزبً وأعضاء

 ..اللقٌطة إسرابٌلالصمود والتحدي فً سجون  أبطال إلى ،تحٌة اعتزاز وتقدٌر

وحٌث ما  ،حوازٌةمقاومة العراقٌة والفلسطٌنٌة واألال وإبطال ،رجال القوات المسلحة ىإل ،تحٌة وتقدٌر

 .فً ارض العروبة المقاومة تتواجد

هشم عنجهٌة قد بصبره ومطاولته و بإٌمانه الذي ،األسطوريشعب ؼزة البطل  إلىتحٌة خاصة 

 .الجٌش الذي ال ٌقهر أرادةوحطم  ،إسرابٌل

 ،القابد صدام حسٌن األكبرشهٌد الحج  رأسهموعلى  األمةوشهداء  ،لشعبشهداء البعث وا إلىتحٌة 

 أولبكوالصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن وحسن  النبٌٌنمع الذٌن انعم هللا علٌهم من ) والى علٌٌن جمٌعهم

 (..رفٌقا

 ..هللا بإذنوالى ملتقى النصر المؤزر  ،الجهادي والكفاحً ٌا رجال العراق ،والى مزٌد من التصعٌد

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته


